Allmänna villkor vid leverans av biomassa till biogasproduktion - Företag
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1 Inledande förklaring
1.1 Den biogas som VafabMiljö Kommunalförbund (”VafabMiljö”) producerar omfattas av lagen om hållbarhetskriterier
(SFS 2010:598).
1.2 Lagen om hållbarhetskriterier ska säkerställa att biodrivmedel, t ex biogas som säljs som fordons gas, uppfyller vissa
krav på hållbarhet. Detta innebär bl.a. krav på växthusgasutsläppsminskning samt att råvara inte får produceras på vissa
marker med hög biologisk mångfald och stora kollager.
1.3 För att ett biodrivmedel ska räknas som miljömässigt hållbart enligt hållbarhetskriterierna måste vissa krav vara
uppfyllda, bland annat att användningen av biobränslet ska ge upphov till mindre utsläpp av växthusgaser än
motsvarande användning av fossila bränslen.
1.4 Med biomassa avses den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung
från jordbruk, skogsbruk och därmed förknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt
nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.
2 Inledande bestämmelser
2.1 Följande leveransbestämmelse gäller såvida inte VafabMiljö och Kunden skriftligt kommit överens om annat.
Med Kunden avses det företag som levererar i egen regi eller via underleverantör biomassa till VafabMiljös
biogasanläggning
3 Kundens åtagande
3.1 Kunden skall uppge typ av biomassa, om det utgörs av avfall, restprodukt, samprodukt eller odlad gröda
3.2 Kunden skall uppge från vilken plats biomassan kommer att transporteras ifrån.
3.3 Kunden skall uppge om biomassan är en samprodukt eller innehåller råvaror som är en samprodukt och giltigt
normalvärde för bioavfallet saknas, uppgift om hållbarhetsegenskaper för biomassan. Uppgiften ska redovisas som ett
intervall för kommande leveranser. Den ska även redovisas för leveranser gjorda under avtalad redovisningsperiod.
3.4 Kunden skall uppge om biomassan är odlad gröda eller är en produkt för vilken markkriterier ska visas att
markkriterier är uppfyllda. Detta visas exempelvis med registerutdrag ur jordbruksverkets blockdatabas.
3.5 Om biomassan är odlad gröda, och om fastställt delnormalvärde saknas, skall Kunden ange uppgift om
växthusgasutsläpp från odlingen av grödan.
3.6 Om Kunden i sin tur genom avtal köper in biomassan från underleverantör ska dessa avtal med underleverantören
innehålla paragrafer som säkerställer att hållbarhet hos biomassan kan visas (indirekta avtal). Detta krav gäller även för
underleverantören vid dennes inköp av råvaror till biomassan.
4 VafabMiljös åtagande
4.1 VafabMiljö åtar sig att omhänderta, behandla biomassa och producera biogas enligt gällande hållbarhetskriterier.
4.2 VafabMiljö äger rätt att vid slumpmässigt vald tidpunkt genomföra stickprov på plats hos Kunden för kontroll av att
hållbarhetsegenskaperna kan redovisas.
5 Övrigt
5.1 I övrigt gäller VafabMiljös Allmänna villkor – Tjänster företag.

